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I N G Y E N E S ! I N G Y E N E S ! 
A  F E L S Ő Z S O L C A I  K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T  L A P J A

Új kerékpárút Felsőzsolcán!
A Szent István és a Kassai út burkolatának teljes felújítása, a 7-es 

busz fejlesztése után egy új kerékpárút építése javítja tovább a zsol-
caiak közlekedési komfortját.

Térségünk országgyűlési képviselője, Csöbör Katalin és városunk 
polgármestere, Dr. Tóth Lajos munkájának eredményeként a meglé-
vő kerékpárutak felújításával és egy teljesen új,  a Felsőzsolcai vasú-
tállomástól Miskolcig megépülő  kerékpárúttal fejlődik tovább Fel-
sőzsolca közlekedése.

A Magyar Közút szakembereivel már meg is kezdődtek a tárgyalások a pályázati forrásból megvalósuló fejlesztésről.
A városunk vezetésének célja, hogy a jelenlegi kerékpárutak korszerűsítése mellett még ebben az évben  egy teljesen 

újonnan épülő kerékpárúton lehessen eljutni a város minden pontjáról Miskolc belvárosáig.

ÍGY ÜNNEPELT ZSOLCA
AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC EMLÉKEZETE – CIKK A 3. OLDALON

MEGÚJULT
A KORONA
TAKARÉK
PÉNZTÁR
INTERJÚ A 4. OLDALON

Lakókörnyezetünk,
ivóvízünk

tisztaságáért
Képes tudósítás az . oldalon

Jól kezdődött
a tavaszi idény

HÁROM MÉRKŐZÉS MÉRLEGE:
HÉT PONT

SPORTROVATUNK A 7. OLDALON
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2019. évi Támogatási Alap

Ssz. Pályázó neve Pályázati cél Pályázat
 teljes költsége Igényelt támogatás Megítélt

támogatás

„Péntek 17” 
Sportbaráti Kör

- Testvértelepülésekkel való kapcsolattartás, 
- Lippai József emléktorna,
- hátrányos helyzetű fi atalok segítése

300 000 Ft 250 000 Ft 75 000 Ft

Berki-tó Horgász 
Egyesület

- Környezetvédelmi nap megrendezése,
-  jubileumi horgászverseny lebonyolítása a 25 éves 

megalakulás alkalmából,
-  Gyermek szakkör, gyermek horgászverseny 

szervezése

570 000 Ft 490 000 Ft 100 000 Ft

Együtt Felsőzsolcáért 
Egyesület

Nosztalgia est, Nőnap, Kistérségi dalos vetélkedő,
fáklyás felvonulás, Majális, Anyák napja,
Pedagógus nap, Városnapi részvétel, Magyar Dal Napja, 
Szüreti felvonulás, Magyar Nóta és Operett est, 
Adventi vásár és Karácsonyi parti

4 800 000 Ft 3 000 000 Ft Elbírálás alatt

Felsőzsolcai 2. számú 
Óvoda Gyermekeiért 
Alapítvány

Egészségmegőrző tevékenység, úszásoktatás 
útiköltsége (10 alkalom x 25 400,-Ft) 250 400 Ft 250 400 Ft 175 000 Ft

Felsőzsolcai Férfi  
Népdalkör

Dalos találkozó, Népdalköri tagok öltözetének 
pótlása, vendégszereplések útiköltsége, városi 
pedagógusnap, szekrény vásárlás.

1 000 000 Ft 1 000 000 Ft 275 000 Ft

Felsőzsolcai Iskoláért 
Alapítvány

Ifj úsági rendezvények és programok támogatása, 
Erdei iskola, Gyermeknap, úszásoktatás 3. 
évfolyamon, Teniszkupa, egészségnevelési hét

750 000 Ft 700 000 Ft 550 000 Ft

Felsőzsolcai 
Nagycsaládosok 
Egyesülete

Tavaszköszöntő ünnepség, Anyák napja,
Gyermeknap, Apák napja, NOE rendezvényen való 
részvétel, Sütőtök- és krumplifesztivál,
Nagycsaládos Karácsony, Mikulásautó indítása

800 000 Ft 720 000 Ft 450 000 Ft

Felsőzsolcai Nyugdíjas 
Klub

Névnapok, születésnapok megrendezése.
Gyógyfürdőlátogatás, kirándulás. 600 000 Ft 600 000 Ft 475 000 Ft

Felsőzsolcai Szent 
István Katolikus 
Általános Iskola 
Diákönkormányzata

Kirándulások, rendezvények szervezése 626 400 Ft 550 000 Ft 500 000 Ft

Felsőzsolcai Szent 
Miklós Óvodáért 
Alapítvány

LEGO More to Math matematikai csomag (játékos 
matematikai feladatok óvodások részére) 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft

Kéz a kézben 
Alapítvány

Egészségmegőrző tevékenység, úszásoktatás útiköltség 
(10 alkalom x 25 400,-Ft) 250 400 Ft 250 400 Ft 175 000 Ft

Rákóczi Szövetség 
Felsőzsolcai Szervezete

Költészet napja, területi szintű tanácskozás, 
kirándulások útiköltsége, egyéb utazások 1 389 000 Ft 1 389 000 Ft 450 000 Ft

Zsolca Kulturális 
Egyesület (Rozmaring 
Népdalkör)

Meghívások és megmérettetések buszköltsége, 
Népzenei est megszervezése (terembérlet, hangosítás), 
játékos foglalkozás, rendezvény szervezése, városi 
ünnepségeken való fellépések

360 000 Ft 360 000 Ft 275 000 Ft

Zsolca Tánc 
Népművészeti és 
Kulturális Egyesület

A Zsolca Táncegyüttes 30 éves fennállása alkalmából 
gála szervezése (színpadtechnika, hangtechnika, 
edzőtábor szervezése, edzőtáborban felkért 
koreográfusok tiszteletdíja)

1 000 000 Ft 672 000 Ft 375 000 Ft

Összesen 12 796 200 Ft 10 331 800 Ft 3 975 000 Ft

A 2019. március 20-ai ülésén a napiren-
di pontok tárgyalása előtt a testület részle-
tes tájékoztatást kapott Lászka Bélánétól, a 
Nagycsaládosok Egyesületének elnökétől a 
Családok éve 2018 Felsőzsolcán című ren-
dezvénysorozatról.

A Képviselő-testület elfogadta a GAM-
ESZ 2018. évi tevékenységéről, a város 2018. 
évi egészségügyi helyzetéről és az egészség-

ügyi ellátásokról, továbbá az Önkormány-
zat 2018. évi adóztatási tevékenységéről ké-
szült beszámolókat.

Módosította a szociális ellátásokról és a 
szociális szolgáltatásokról szóló 14/2013. 
(V. 21.)   önkormányzati rendeletet, azon-
ban a lakosságot érintő személyes gondos-
kodás körébe tartozó szociális ellátások té-
rítési díjai nem változtak. 

Döntött a 2019. évi Közbeszerzési Terv 
elfogadásáról.

Felosztotta a 2019. évi Támogatási Alap 
önkormányzati rendeletben meghatározott 
részét, majd határozott a „BTE” Felsőzsolca 
támogatásáról.

A települési környezetvédelmi program 
elkészítéséhez újabb árajánlatok bekérését 
rendelte el.

Jóváhagyta Pásztor Erik Képviselői Alap-
ja Berki-tó Horgász Egyesület javára törté-
nő fejlesztési célú felhasználását.

Testületi napló
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MÉLTÓ MEGEMLÉKEZÉS
A SZABADSÁGHARC ÉVFORDULÓJÁRÓL
Hajrá magyarok, Hajrá Magyarország!
Felsőzsolca Város Önkormányzata az 1848/49-es forradalom és szabadság-

harc 171. évfordulója alkalmából, a hagyományos helyszínen a Hősök terén 
tartotta az ünnepi megemlékezését.

A nagyszabású rendezvényen, - melyen több száz helyi lakos tisztelgett a hő-
sök előtt, - a helyi óvoda, iskola, és hagyományőrző együttesek léptek fel.

Ünnepi beszédet mondott: Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, aki töb-
bek között a magyarság szeretetéről, a függetlenség megőrzéséről beszélt, kiemel-
ve a napi aktuális gondok megoldásához vezető utat. „Erős Magyarországhoz 
erős egységes nemzet kell, teljes összefogással, és megértéssel, nem hagyjuk, 
hogy idegen hatalmak irányítsák hazánk jövőjét” - hangsúlyozta a képviselő.

A megemlékezés zárásaként a város vezetői, gazdálkodási szervezetek, vala-
mint az egyházak, pártok, civil egyesületek képviselői helyezték el az emlékezés 
koszorúit.

Idén is folytatta az Együtt Fel-
sőzsolcáért Egyesület, a 2018 ja-

nuárjában elkezdett „Szeress, hogy sze-
ressenek” című előadássorozatot.

2019-ben eddig három előadást rende-
zett egyesületünk. Az első előadáson Deli 
Lajos Római katolikus plébános „Feleba-
ráti szeretet a Szentírás szerint”címmel, a 
vallás szemszögéből beszélt a szeretetről. 
A második előadást Bozsik Sándorné mis-
kolci egyetemi tanár, a „Szeretet- gyűlölet” 
címmel, a hatalom viselkedését elemezte 
a világtörténelem alakulása során. A pre-

zentáció során meggyőződhettek róla az 
érdeklődők, hogy mennyire fontos szerepe 
van a szeretetnek. A harmadik előadáson 
március 21-én a kineziológia gyógyító 
rendszerének alkalmazásával kaptunk is-
mereteket a szeretetről Putz Márk Judit ki-
neziológus-pedagógus megvilágításában.

Az előadó először meghatározta a kine-
ziológia fogalmát, majd annak szerepéről, 
alkalmazásáról kaptunk részletes ismerete-
ket. Több éves pedagógiai tapasztalata alap-

ján, példákkal és ismert idéze-
tekkel színesítette előadását. 

Szó volt a felnövő gyermek, 
a kamasz és felnőtt önmagára 
irányuló szeretetéről. Idézetet 
hallottunk Janikovszky Éva 
„A tükör előtt” című művéből, 
amely árnyaltan fejezte ki az 
irodalom eszközével, hogyan 
ostorozza magát a kamasz, ami-
kor elégedetlenül áll a tükör 
előtt. Felhívja a fi gyelmet annak 
fontosságára, hogy legyen elé-

gedett az ember, szeresse magát, mert „csak 
az tud szeretni, aki önmagát is szereti”.

Pál apostol a korinthusiakhoz írt levelé-
nek felidézésével elgondolkodhattunk  „A 
szeretet himnuszának” üzenetén, melyben, 
többek között azt írja: „A szeretet hosszú 
tűrő, jóságos: a szeretet nem irigykedik, a 
szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.

Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a 
maga hasznát. nem gerjed haragra, nem 
rója fel a gonoszt.”

Reményik Sándor szeretetről írt idéze-
te:” Szeretet nélkül az ember semmi”

A jelenlévők nevében elmondhatom, 
hogy az eddigi három  előadás mindegyi-
ke  tanulságos, elgondolkodtató volt. A si-
kereken felbuzdulva  egyesületünk tervezi 
továbbra is  a folytatást!

Ezúton is köszönjük a Közművelődési 
Intézet a Városi Könyvtár dolgozóinak, és 
Putz József igazgató úr közreműködését.

Az Együtt Felsőzsolcáért
Egyesület elnöksége nevében:

Farkas Miklós elnök

„Szeress, hogy szeressenek” – 3. előadás



 Tavaly nyár elején arról is beszélgettünk 
Alakszainé Dr Oláh Annamária elnökasz-
szonnyal, hogy bizony reggel és este is 
képletesen nyitja Felsőzsolca város képze-
letbeli kapuját. Korán érkezik, későn vé-
gez. Ez most sem változott, majdnem ránk 
esteledik amikor a Korona Takarékpénz-
tár nagy átalakulásáról kérdeztem.

„A banküzem az valójában egy 24 órás 
szolgálat, sokszor még a telefon is megszólal 
este nyolc órakor. Az emberek szeretnék, ha 
állandóan itt lennénk, nyilván van egy hivata-
los nyitvatartási rend, de attól még kérdéseik 
lehetnek a kedves ügyfeleinknek, ezt igyek-
szünk tiszteletben tartani.

Nagy átalakuláson estünk át az idén, na-
gyon jól sikerült, annyira jól, hogy nem ál-
lunk meg a változásban, hanem megyünk 
tovább, és egy országosan egységes nagy ban-
kot fogunk létrehozni hamarosan. A sajtóban 
terjedő hírek igazak: október végén összeáll 
az összes magyarországi takarékszövetkezet 
egyetlen nagy szervezetté, úgy fognak hívni 
bennünket, hogy „Takarékbank”.

– Értünk, miattunk, vagy a banki miatt kell 
változtatni?

„Van egy olyan piaci tendencia, amit nem 
lehet felülírni, ez pedig úgy szól, hogy csak 
azok a szervezetek maradnak meg ebben a 
piaci környezetben, amelyek szervezetileg is 
erősek és egységesek. Azt jósólja a szakma, 
hogy öt vagy hat hitelintézet maradhat meg 
Magyarországon, tartósan, ma még húsz fö-
lött van ez a szám, és ebben még a takarék-
szövetkezetek nincsennek is benne, tehát 
igen komoly koncentráció várható a piacon, 
tőlünk függetlenül is, erre nekünk választ kell 
adni. Mivel mi kicsik vagyunk és a sor végén 
vagyunk a nagyságrendünk miatt, nekünk 
egy nagyobb választ kell adni, mint azoknak, 
akik elől vannak a listán. Mérlegfőösszegünk 
alapján mi a takarékszövetkezeteknek körül-
belül a középmezőnyében foglalunk helyet, de 

együtt a takarékszövet-
kezetek a tizedik helyen 
állnak a hitelintézeti 
rangsorban.

– Mit jelentett az át-
alakítás, hiszen negatív 
vélemények is elhangzot-
tak, elsősorban azoktól 
a kistelepülésen élőktől, 
akiknek a jövőben utaz-
niuk kell, ha az ügyeiket 
szeretnék intézni?

Rengeteg visszajelzé-
sünk van, mi elég ko-
moly fi ókhálózatikor-

szerűsítést hajtottunk végre az elmúlt három 
évben, jelen pillanatban hetven fi ókunk van, 
nagyjából a fele annak, mint ami három évvel 
ezelőtt volt, és ez egy igen komoly változást je-
lent a vidék életében. Ennek a változásnak álta-
lában nem örülnek az emberek. A mi ügyfélkö-
rünk, a vidéki egyszerű emberekből áll, akik-
nek fontos, hogy helyben legyen a szolgáltatás, 
vagy legalábbis eddig nagyon fontos volt. Tény, 
hogy ma az informatikai változások egyre ke-
véssé teszik szükségessé, hogy úgy bankoljunk, 
hogy helyben fi ók legyen, nagyok sok mindent 
el lehet érni ma is már elektronikusan a szol-
gáltatásainkból, de a mi ügyfélkörünk igényli 
a helyi jelenlétet is. Én azt tudom mondani, 
hogy ezzel a 70 fi ókkal a három megyében, mi 
vagyunk a legsűrűbben behálózott hitelintézet 
még mindig és körülbelül 20 kilométerként 
van egy egységünk. Egy másik nagy bank 70-
80 kilométereként telepít egy fi ókot így minket 
még mindig jobban el lehet érni. De érdemes 
megemlíteni, hogy a kis mobilbuszunk már 
egy éve járja a nehezen megközelíthető telepü-
léseket, azokat, ahol régen takarékszövetkezet 
működött, így házhoz visszük a szolgáltatást, 
ezt megszerették az emberek.

– Január utolsó napjaiban én is jelen lehet-
tem a Miskolci Nemzeti Színházban rendezett 
összmunkatársi értekezleten, ahol azt láttam: a 
dolgozók, a munkatár-
sak nyugodtak voltak 
az átalakítás bejelen-
tésekor.

Fontos tudni, hogy 
ma már munkaerő-
hiány van a mi szak-
mánkban is, tehát 
nem az a jellemző, 
hogy túl sok munka-
társunk lenne, hanem 
bizonyos területeken 
nincs is elég munka-
társunk. Vannak most 
is olyan területek, pél-

dául a fi óki értékesítők között, ahova igen ne-
hezen találok embert. Ez azt is jelenti, hogy a 
kollégáim biztonságban vannak.

– Véletlen volt az, hogy az említett értekez-
leten pont Dr Tóth Lajos, Felsőzsolca polgár-
mestere mondhatta az egyik köszöntőt?

Nem véletlenül mondta, hiszen Felsőzsolca 
a legrégebbi önkormányzati partnerünk, ez a 
rang adja magát, azóta is töretlen és jó a kapcso-
lat az önkormányzat, és a takarékszövetkezet 
között. Az sem véletlen, hogy a központi ügyve-
zetés is itt foglal helyet, hiszen itt ideális feltéte-
lek adottak a munkavégzésünkhöz. Egyébként 
240 önkormányzatnak vezetjük a számláját, ez 
egy kiemelkedő kapcsolatrendszer, a betétjeink 
egyharmada önkormányzati forrásból szárma-
zik, ami már önmagban is azt mutatja, hogy ná-
lunk az önkormányzatoknak kiemelkedő helye 
és szerepe van, ezek közül kiemelkedő Felső-
zsolcának. Azért azt el kell mondanom, hogy 
a fi ókbezárások mindenhol érzékenyen érin-
tették a helyi önkormányzatokat, minden eset-
ben megfelelő javaslatokkal készültünk hogy 
milyen szolgáltatásokkal tudunk rendelkezésre 
állni, az esetek többségében a számlavezetést 
megtartottuk, és próbálunk az ATM -einkkel, 
a mobilbusz, vagy mobilbankári szolgáltatással 
kiszolgálni őket a továbbiakban is.

– Végül egy személyes kérdés: hogy bírja ezt 
az iramot – az udvariaskodás mellőzésével 
mondom –, nem látszik sem idősebbnek sem 
fáradtnak?

Tizenhárom éve vagyok takarékszövetke-
zeti dolgozó, ebből 12 évet elsőszámú veze-
tőként töltöttem el. Ez az esztendő nekem is 
nagy fordulópontot jelent majd az életem-
ben, nyilván szeretnék ezen a területen dol-
gozni a továbbiakban is, hát egy nagy rend-
szer kicsi részeként fogunk tovább működni, 
én nagyon bízom benne, hogy sikerül ezt 
az átalakítást úgy levezényelni hogy a lehe-
tő legtöbbet megmentsünk az ügyfeleink, a 
munkatársaink Felsőzsolca, és minden olyan 
település számára, ahol minket komolyan 
vesznek, ahol minket szeretettel fogadnak. A 
verseny fokozódik, mi arra törekszünk, hogy 
a 63 éves takarékszövetkezetek a megfelelő 
helyet szerezzék meg a színesedő palettán.

Gajdos Imre
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MEGÚJULT KORONA 
Helybe megy a szolgáltatás
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2019. március 14-én 
Dr. Tóth Lajos polgár-
mester Dósa Barnánét 
köszöntötte 90. születés-
napja alkalmából.

Köszöntés
a 90.

születés-
napon

A Felsőzsolcai Ipari Parkban műkö-
dő Aluinvent Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság – Trimetto Ipari Ke-
reskedelmi Kft . – Neumann János 
Egyetem konzorcium 382,01 millió 
forint vissza nem térítendő európai
uniós támogatást nyert a Széchenyi 
2020 program keretében megjelent 
„GINOP-2.2.1-15 - K+F versenyképes-
ségi és kiválósági együttműködések” 
tárgyú pályázati kiíráson. A megvaló-
sításra kerülő projekt eredménye-
képpen 578,594 millió forint felhaszná-
lásával alumínium öntvények súlycsök-
kentése és felhasználási tulajdonságai-
nak optimalizálása valósul meg.

A GINOP-2.2.1-15-2017-00089 azo-
nosító számú projekt alapvető célja az 

alumínium öntvények súlycsökkenté-
séből eredő felhasználási területek cél-
jainak megfelelő optimalizálást célzó 
kutatásfejlesztése. A projekt innovatív 
hazai vállalkozások és egyetemi kuta-
tóhely hatékony együttműködésében 
valósul meg. A konzorcium vezetője, 
az Aluinvent Zrt. az alumíniumhab
termékeket gyártó üzeme mellett ki-
emelkedő jelentőségű kutatás-fej-
lesztési és innovációs potenciállal is 
rendelkezik. Konzorciumi partnere, a 
kecskeméti Neumann János Egyetem 
az elmúlt 25 évben komoly autóipari
tapasztalatokra tett szert a járművek 
szerkezeti anyagai, gyártástechnoló-
giája és az alternatív hajtásláncok fej-
lesztése területén. A Trimetto Kft .,

mint 1994-ben alakult, nagy tapaszta-
lattal rendelkező könnyűfém öntöde, az 
Aluinvent Zrt.-ben történő prototípus 
öntések fejlesztésében és üzemesítésé-
ben működik köre. 

A konzorciumi együttműködés olyan 
megoldásokat kíván bevezetni az alumí-
nium-öntészetbe, amelyek az eddigiek 
során még nem kerültek alkalmazásra. 
A tömör alumínium anyagból készült 
alkatrészekhez képest – a tervezett fel-
használás kívánalmainak megfelelően 
– előnyösen befolyásolhatók lesznek a 
termékek olyan tulajdonságai, mint a 
tömeg, fajlagos szilárdság, merevség, 
rezgéscsillapító, energiaelnyelő vagy hő-
vezető képesség.

A Széchenyi 2020 program keretében 
megvalósuló fejlesztés eredményekép-
pen olyan versenyképes eljárás meg-
alkotása valósul meg amely iránt már 
jelenleg is nagy érdeklődés mutatkozik 
mind hazai, mind nemzetközi szinten 
elsősorban az autóipari és gépipari szeg-
mensek részéről.

Alumínium öntvények

súlycsökkentése

és tulajdonságainak optimalizálása

Március 22-én, pén-
teken a Víz Világnap-
ján az Önkormányzat 
városüzemeltetése a 
Sajó part tisztítását vé-
gezte. A nap országos 
szlogenje: „Vizet min-
denkinek!” csak akkor 
éri el a célját, ha elő-
vizeink környezete is 
tiszta és rendezett.

HALTELEPÍTÉS
A víz világnapja (március 22. 

péntek) alkalmából a Kazinczy 
Ferenc Református Általános Is-
kola „horgász palántái” részt vet-
tek a Berki-tó haltelepítésén.

Zsolca tisztaságáért
A városüzemeltetés dolgo-

zói a jó idő beköszöntével fo-
lyamatosan végzik Felsőzsolca 
kül- és belterületein a takarí-

tási munkákat. Március 21-én külö-
nös fi gyelmet szenteltek a fás, erdős 
területek megtisztítására, mivel az 
Erdők Nemzetközi napja volt.

A Víz Világnapja
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A TANKÖTELESSÉ VÁLÓ GYERMEKEK

ISKOLAI BEÍRATÁSÁRA 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden 
gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti – de legkésőbb az azt 
követő évben – tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy 
nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 
31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21. § (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének 
feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. 

Amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, az óvoda ezt igazolja. 

A gyermek felvételéről az igazgató dönt. 

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül  – a 
döntéshozó intézményhez benyújtva – a szülő jogorvoslati lehetőséggel élhet. A kérelem tekintetében a fenntartó 
jár el, és hoz másodfokú döntést. 

A Rendelet 22. § (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles 

beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. 

A BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:

2019. április 11. (csütörtök) 8.00 - 19.00 óra között

2019. április 12. (péntek) 8.00 - 18.00 óra között.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

 A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót

és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 

 Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,

 óvodai szakvélemény,

 járási szakértői bizottság szakértői véleménye, 

 sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye. 

 Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről,

 Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan, ebben a tekintetben a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – 
előírásai az irányadók.

Magyar állampolgár tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Ha a tanköteles 
tanuló külföldön kezdi meg iskolai tanulmányait, azt a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából be kell je-

lenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes járási kormányhivatalnak, vagy ha a 
tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának. 

A kötelező felvételt biztosító intézmény a Miskolci Petőfi  Sándor Általános Iskola

3526 Miskolc, Katowice u. 17. 

TÁJÉKOZTATÓ
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LABDARÚGÁS    LABDARÚGÁS    LABDARÚGÁS

 Elrajtolt a megyei labdarúgó bajnokság 
tavaszi idénye, három mérkőzésen hét 
pont a csapat termése.

Március első hétvégéjén Edelényben lép-
tek pályára Gulyás mester fi ai, és Kovács 
Szilárd góljával fél óra után előnybe is ke-
rültek. A hazaiak azonban nem adták fel, és 
a félidő vége előtt szerzett két góllal már ők 
voltak előnyben az első félidő után. A mér-
kőzés hajrájában azonban büntetőhöz ju-
tott a Zsolca, amit Lippai Gergő magabizto-
san értékesített, kialakítva a 2-2-es végered-
ményt. Egy héttel később ismét idegenben 
kellett pályára lépni, szokatlan péntek esti 
időpontban, villanyfényes mérkőzésen. Az 
ellenfél a Mezőkövesd-Zsóry második csa-
pata volt, amelynek kispadján a korábbi di-
ósgyőri kedvenc Vitelki Zoltán ül. Az ezen a 
mérkőzésen csak fi atal, utánpótlás korú já-
tékosokat bevető Kövesd szerezte meg a ve-
zetést az első negyvenöt perc után, azonban 
most sem adta fel a csapat és Szala Ákos és 
Szárnya Zsolt góljával megfordították az 

eredményt, nagyon fontos három pontot 
szerezve így. Március 16-án a tavasz első ha-
zai mérkőzésén a Szerencs volt az ellenfél. A 
hegyaljaiak az Onga kizárása után a tabella 
utolsó helyére kerültek, ebben a bajnokság-
ban még nincs győztes mérkőzésük. Nem 
változott ez a Zsolcai kirándulás után sem, 
hiszen ismét nagy pofonba szaladtak bele, 
a végeredmény 5-1-es siker. Gólszerzők: 
Dávid Ferenc /2/, Kovács Szilárd, Szárnya 
Zsolt, Szala Ákos. A megszerzett hét pont-
nak köszönhetően a Felsőzsolca a táblázat 
negyedik helyén áll, hasonló folytatás után 
a dobogóra való fellépés sem csak álom. 

U17-es és U19-es utánpótlás csapataink is 
három tavaszi mérkőzésen vannak túl. A fi -
atalabb korosztály Cigándon Rencsicsovsz-
ki Bence büntetőjével nyert 1-0-ra, míg 
hazai pályán a Tállya ellen már az első já-
tékrészben eldöntötték a találkozót. A vége 
3-1 arányú siker, a gólokon Soltész Bence, 
Leczó Roland és a 11-est ismét magabiz-
tosan értékesítő Rencsicsovszki Bence. A 
szomszédvári rangadón azonban nem ter-
mett babér, az alsózsolcaiak 2-0-ra nyertek. 
A csapat a tíz csapatos bajnokság negyedik 
helyén áll. Tizenkilenc éveseink Cigándon 
Molnár Dávid két találatával megfordítot-
ták a találkozót és 2-1-re nyertek, a Tállyát 
6-1 arányban kiütötték, Molnár Dávid itt 
is duplázott, mellette Répási Roland, An-
tal Áron, Varga Gergő, Kaczur Milán talált 
a kapuba. Alsózsolcán sajnos nekik sem 
termett babér, Gáll Csaba korai gólja után 
most az ellenfél fordította meg a mérkőzést. 
A csapat a tabellán ebben a korosztályban is 
a negyedik pozíciót foglalja el. Gratulálunk 
az elért eredményekhez, Hajrá Zsolca! 

Megyei I. osztály
2018/2019 tavaszi szezon

Jó kezdet a tavaszi idényben

17. 2019.03.02. 14:30  Edelény – Felsőzsolca 2-2
18. 2019.03.10. 14:30  Mezőkövesd Zsóry II. – Felsőzsolca 1-2
19. 2019.03.16. 14:00  Felsőzsolca – Szerencs 5-1
20. 2019.03.23. 15:00  Hidasnémeti – Felsőzsolca 
21. 2019.03.31. 16:00  Felsőzsolca – Parasznya 
22. 2019.04.06. 16:30  Gesztely – Felsőzsolca 
23. 2019.04.14. 16:30  Felsőzsolca – Bőcs 
24. 2019.04.21.     –      Szabadnap 
25. 2019.04.28. 17:00  Felsőzsolca – Bánhorváti-KBSC 
26. 2019.05.04. 17:00  Encs - Felsőzsolca 
27. 2019.05.12. 17:00  Felsőzsolca – Onga 
28. 2019.05.18. 17:00  Ózd – Felsőzsolca 
29. 2019.05.26. 17:00  Felsőzsolca – Mád 
30. 2019.06.01.  17:00   Bogács - Felsőzsolca 

Brutálisan végezhetett egy asszony az 
újszülött csecsemőjével: tizenötször szúrt 
egy kést újszülött kislánya nyakába a gya-
nú szerint. Ahogy ilyenkor lenni szokott, 
a helyiek egy része megdöbbent, ami-
kor meghallotta, hogy mit tett a 24 éves 
nő. De most nem mindenki. A nő egyik 
szomszédja például azt mondta, lehetett 
tudni, hogy az asszony titkol valamit, még 
az utcára sem ment ki. A Tények úgy tud-
ja, még a férje elől is titkolta, hogy terhes.

Sose gondoltam volna róluk. Normális 
család volt, szerették a gyerekeiket, szé-
pen nevelték őket. Dolgoztak, a gyerekek 
rendesen jártak óvodába-iskolába - ezt 
mondta az egyik szomszédja annak a 24 
éves nőnek, aki közvetlenül az után, hogy 
megszületett a gyereke, halálra szurkálta. 
A házaspárnak három gyereke van.

A szomszéd szerint a család jó körül-
mények között élt. A férj a közeli gyárban 
dolgozott. Szerinte bőven lett volna miből 
felnevelni a gyereket.

„Nem tudni, miért tette. Lehet, hogy 
hirtelen megzavarodott az agya. De mon-

dom, azelőtt mindig normális volt” – teszi 
hozzá.

Hogy miért ölte meg a gyereket? Azért, 
mert meg is akarta ölni. Nem akarta fel-
nevelni, megszülni sem. Azt se tudtam, 
hogy terhes volt – mondja egy másik 
szomszéd, egy nő.

Egyelőre még az is kérdéses, hogy a köze-
li hozzátartozói tudták-e, hogy a nő terhes. 
A Tények információi szerint a háromgye-
rekes anya otthon szülte meg az egészséges 
kislányt, akit ezután megölt. A nő később 
rosszul lett, erősen vérzett, ezért az élet-
társa kihívta a mentőket. A nőt kórházba 
szállították, ott derült ki, hogy nemrég 
szült. Az apa állítólag azt sem tudta, hogy 
felesége gyereket vár. A kislány holttestét 
később ő találta meg felesége ágyában. 

Az Origónak a helyszínen többen azt 
mondták, hogy az elmúlt időszakban a 
nő ki se járt az utcára, még a boltba sem. 
Ez szintén arra utalhat, hogy titkolta a 
terhességet. 

A történtek után az asszony előzetes le-
tartóztatását elrendelte a bíróság.

Háromgyerekes asszony 
ölte meg a kisbabáját 

FELHÍVÁS

A kis létszámú (háztáji)
sertésállományok

tulajdonosai és felelős
állattartói részére a beteg

és az elhullott
házi sertések bejelentésé-

nek kötelezettségéről
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor-

mányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági 
és Földhivatali Főosztálya tájékoztatása 
alapján az elmúlt napokban Borsod-Aba-
új-Zemplén megye területén több esetben 
afrikai sertéspestis (ASP) betegséget ál-
lapított meg a NÉBIH Állategészségügyi 
Diagnosztikai Igazgatóságának budapes-
ti laboratóriuma. Ennek következtében 
megnőtt az ASP házi sertésállományokba 
történő behurcolásának kockázata.

Az erről szóló felhívás az alábbi linken 
tekinthető meg:

Felhívás ????????????????????

Dr. Tóth Lajos s. k.
polgármester
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